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Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis findas em 31/12/2015
Contexto operacional

Fea

O Instituto de Gestão em Saúde – IGES ou Instituto Gerir é uma associação civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado,
qualificada como Organização Social, filantrópica, dirigida ao ensino, a pesquisa cientifica, ao desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do
meio ambiente, a cultura, a assistência social e especialmente à saúde e tem pot finalidade:
·
Promover gratuitamente a saúde, observando-se a forma complementar de participação da organização;

·
Promover ações e prestar serviços, gratuitamente, de atenção as necessidades do desenvolvimento humano e social, priorizando as pessoas que se
encontram em situação de risco;

Unirv

·
Promover o desenvolvimento integral do ser humano, através da busca e construção de propostas efetivas de promoção e proteção a vida individual e
coletiva;
·
Elaborar, promover, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras visando o desenvolvimento humano e social, nas áreas de atuação
desenvolvidas;

·
Contribuir para o estabelecimento de políticas publica e programas inter-setoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a
universalidade e a qualidade da atenção ao ser humano e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos
socioculturais
necessários aode
desenvolvimento
e social;
·bensPromover
o estabelecimento
intercâmbios, ahumano
produção
de pesquisas e publicação, bem como a realização de eventos, reuniões, círculos de estudos,

70.057

conferencias, debates, cursos, palestras, seminários, e outro fins, visando a divulgação de resultados observados nos seus projetos, a troca de informações
e construção/difusão de conhecimento desenvolvidos pelo Instituto;

·
Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela, na área especifica de atendimento aqueles que deles
necessitarem.

Nesta condição, celebrou no primeiro semestre de 2012, contrato de gestão 64/2012-SES/GO, com o Estado de Goiás, por intermedio da Scretaria ual
Estadual de Saude, visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências de Goiânia Dr.
Valdemiro Cruz - “HUGO”, com vigência inicial de 12 meses, o qual foi prorrogadado estando vigente durante o ano de 2015.
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Principais práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às
70.051
entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 e tem por objetivo estabelecer critérios
e
procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as
Folha 607
informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME)
Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.
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Principais práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os
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informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME)
1) Criterios de Apuração da Receita e Despesa
Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas abaixo.
1) Criterios de Apuração da Receita e Despesa
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1) Criterios de Apuração da Receita e Despesa
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas abaixo.

1.1) As Demonstrações financeiras incorporam os Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão
da elaboração das demonstrações financeiras e aplicáveis ao Instituto.
1.2) As demonstrações contábeis foram elaboradas em Real que é a moeda funcional do Brasil.

1.3) O Instituto Gerir, conforme disposto em seu Estatuto Social não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico e Diretoria Executiva.
2) Renuncia Fiscal

O Instituto não gera base de calculo para a incidência do IRPJ, CSLL, COFINS e ISSQN, estando sujeito tão somente ao INSS Patronal e ao PIS - 1%(um) por
cento sobre o total da folha de pagamento.
3) Subvenções Recebidas pela Entidade

Referem-se às receitas advindas do Contrato de Gestão, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do Instituto, sendo revertidas ao
resultado no mês de sua efetiva execução.

4) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos
Refere-se à responsabilidade do Intituto pelo gerencimento da totalidade dos recursos recebidos em utilizar tais recursos estritamente de acordo com o
estipulado no Contrato de Gestão.
5) Recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador
Não houve registros de doações recebidas no exercicio de 2015.

6) Eventos Subsequentes à data do encerramento do exercicio
Não houve registro de efeitos subsequentes para ensejo de manifestação.

7) Taxas de juros, datas de vencimento e as garantias das obrigações em longo prazo
As obrigações constantes no Balanço de 31/12/2015 estão reconhecidas pelo seu valor original.
8) Seguros Contratados

Em 2015 foi contrato Seguro contra Incendio para o Imovel sede do Instituto Gerir.

9) Critérios e procedimentos de registro contabil de depreciação
Os bens imobilizados estão registrados em grupo proprio como Imobilizados com restrição, e são depreciados pelo método linear a taxas que levam em
consideração o período de vida útil: Máquinas e Equipamentos 10%, Computadores e Periféricos 20%, Moveis e Utensilios 10%.
10) Impairment
Os Testes de Recuperabilidade previstos na Lei 11.638/07 e CPC 01, não foram realizados tendo em vista que os bens aquiridos com o Contrato de Gestão

Refere-se à responsabilidade do Intituto pelo gerencimento da totalidade dos recursos recebidos em utilizar tais recursos estritamente de acordo com o
estipulado no Contrato de Gestão.
5) Recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador
Não houve registros de doações recebidas no exercicio de 2015.
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8) Seguros Contratados

9) Critérios e procedimentos de registro contabil de depreciação
Os bens imobilizados estão registrados em grupo proprio como Imobilizados com restrição, e são depreciados pelo método linear a taxas que levam em
consideração o período de vida útil: Máquinas e Equipamentos 10%, Computadores e Periféricos 20%, Moveis e Utensilios 10%.
10) Impairment
Os Testes de Recuperabilidade previstos na Lei 11.638/07 e CPC 01, não foram realizados tendo em vista que os bens aquiridos com o Contrato de Gestão
não pertencem de fato ao Instituto, devendo ser devolvidos ao termino do Contrato.

11) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

Os recursos recebidos são movimentados com total segregação dos recursos próprios do Instituto através do CNPJ Filial, em contas bancárias especificas
para o Contrato de Gestão.

12) Gratuidades Praticadas
Não houve gratuidades praticas para com terceiros durante o exercício de 2015, mas tão somente as prestadas pelos membros Conselheriros do Instituto,
os quais referem-se a serviços prestados ao Instituto Gerir pelo Diretor Presidente e Tesoureiro e membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo, os
quais foram avaliados ao preço de mercado acrescidos dos encargos tributários, cujo total foi rateado em função da receita anual de cada Contrato de
Gestão.
13) Caixa e equivalentes de caixa – com
restrição
O saldo deste grupo de contas é composto de numerário em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata
referente ao contrato de Gestão executado.
2015
8.678,56
329.359,59
998.449,95
79.638,77
1.416.126,87

2014
6.921,74
117,86
2.276.697,51
143.207,17
2.426.944,28

13 a) Caixa
Refere-se a numerário em caixa para suprir pequenas despesas do Instituto, estando suportadas por boletins diários de entradas e saídas de caixa.

13 b) Bancos contas movimento – com
restrição
Apresenta os saldos das contas correntes mantidas em instituições financeiras do Pais, cujos saldos estão demonstrados em extratos bancários oficiais de
cada instituição.
13 c) Poupanças e Aplicações financeiras –
com restrição
Estes valores referem-se aos saldos do contrato de gestão, os quais tem aplicação automatica e estão atualizados monetariamente até a data do balanço
conforme extratos bancários oficiais de cada instituição.

14) Recursos de Contratos de Gestao a
Receber
Referem-se a valores a receber do contrato de gestão, apurados em função do total de despesas mensais e baixados em contrapartidada de Recursos
Recebidos a Apropriar no passivo.
Conta
Creditos a Receber em 31/12/2014
Creditos a Receber em 31/12/2015

Total
27.814.619,93
50.151.926,58

Adiantamentos de Férias
Adiantamento de Rescisões
Adiantamento a Fornecedores
Acordo Judicial
Total

2015

670,98
50.662,97
17.841,65
52.812,33
121.987,93

2014
3.000,00

15.202,70
220,96
17.354,20
55.218,80
90.996,66

16) Impostos a Recuperar
Referem-se aos impostos retidos e/ou recolhidos a serem compensados. Em 2015 este grupamento de contas não apresentou saldo em 31/12/2015.
17) Estoques
Os valores escriturados são todos com restrição, pois estão vinculados diretamente com a operacionalização do Instituto.
Conta
Almoxarifado
Laboratorio
Farmacia
Nutrição
Total

2015
417.508,29
199.415,45
2.748.001,70
252.028,00
3.616.953,44

Conta
IRRF Empregados a Recolher
IRRF a Recolher - Terceiros Pessoa Jurídica
CSRF a Recolher
ISS a Recolher – Terceiros
IRRF a Recolher - Terceiros Pessoa Física
Total
23)Provisões Trabalhistas
Provisão de Férias
Encargos Sobre Provisão de Férias
Encargos Sobre 13º Salário
Sub total

Folha24)
608 Outros Valores Passivos

Conta
Retenção de Terceitos / Quitaçao Multas
Provisões p/ pgto Ações Judiciais
Total

2015

41.039,39

2014

37.890,02

149.754,39
92.132,62
9.514,47
292.440,87

3.655,22
164.539,01
21.577,65
227.661,90

2.922.662,43
1.037.582,37
741.693,66
4.701.938,46

2.266.772,32
778.194,03
86.354,39
3.131.320,74

2015
107,70
49,53
157,23
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2014
-

25) Receitas Diferidas com Imobilizado
Estes valores registram os totais das imobilizações adquiridas com recursos deo Contrato de Gestão, as quais são diferidas e tem sua realização como
receita a medida em que ocorre a depreciação mensal.
Conta
Receitas Diferidas - Imobilizado
Recursos Contrato - Rassarcir
Total

2015
987.100,44
14.477.453,92
15.464.554,36

2014
987.100,44
14.477.453,92
15.464.554,36

2015
15.818.735,06
15.818.735,06

2014
14.056.494,14
14.056.494,14

26) Não Circulante - Receitas Diferidas
Conta
Recreitas Diferidas - Imobilizado
Total

27) Não Circulante - Provisão para Contingencias Trabalhistas e Demandas Judiciais.
As provisões para contingências foram constituídas para garantir recursos entendidos como o minimo necessário para uma eventual descontinuidade das
suas operações ou quitação de demandas judiciais, bem como para as Ações Judiciais levantadas pelo Setor Jurídico do Instituto, considerando que a
Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos decorrentes do curso normal de suas operações.
Conta
Prov para Contingencias - Aviso Prévio
Prov para Contingencias - Multa FGTS
Prov para Contingencias - Ações Judiciais
Total

2015
2.760.494,08
3.139.877,01
6.793.749,83
12.694.120,92

2014
2.466.538,25
1.875.917,56
199.000,00
4.541.455,81

Folha 610

28 - Patrimônio Social
O Patrimonio Social apresenta saldo nulo em 2015, tendo em vista que não foi apurado deficit/superavit em 2015 com o Contrato de Gestão, tendo em
vista que para o total de despesas mensais é provionado receita de igual valor, tendo como contrapartidada a Rubrica Recursos de Contrato de Gestão a
Receber.
29) Receitas e Custos /Despesas

15) Adiantamentos
Referem-se a adiantamentos concedidos para baixa nos meses subsequentes, em sua maioria adiantamentos de origem da folha de pagamento, estando
distribuidos conforme quadro abaixo.
Conta
Adiantamento de Salário

3.627.750,38

22) Obrigações Tributárias
Referem-se aos impostos retidos sobre folha de pagamento e pretadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas.
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Em 2015 foi contrato Seguro contra Incendio para o Imovel sede do Instituto Gerir.

Conta
Caixa
Bancos Conta Movimento
Poupança
Aplicações Financeiras
Total

5.369.744,56

Sub Total

2014
270.670,32
656.852,74
2.835.506,88
203.598,09
3.966.628,03

18) Investimentos
O valor foi aplicado em 17/08/2012 em Título de Capitalização no Banco América e será resgatado ao final do contrato de locação do imóvel sede, quando
será reconhecido o rendimento.
Conta
2015
2014
71.550,62
70.000,00
Título de Capitalização
71.550,62
70.000,00
Total

29.a) Receitas com atividade de saúde
Referem-se às receitas do Contrato de Gestão apuradas em função do total de despesas mensais, adicionadas das Receita Financeiras e não financeiras,
relacionadas ao Contrato de Gestão.
Mês
Receitas Contrato de Gestao
Receitas Depreciação
Receitas Glosas Pessoal
Receitas Glosa Serviços
Recuperação de Despesas
Recueração de Despesas de Exerc Anterior
Receitas Financeiras
Total

2015
139.190.842,88
388.250,35
23.816.301,25
132.862,96
3.001,16
28.225,72
1.423.592,84
164.983.077,16

2014
128.467.320,62
242.381,47
23.283.136,57
121.016,52
174,98
152.114.030,16

29.b) Receitas Não Financeiras
As receitas não-financeiras são apropriadas para reconhecer os registros dos valores apurados a titulo de gratuidades e Ações Judiciais, as quais foram
registradas com base em relatório do Setor Jurídico do Instituto. Em 2015 não houve provisionamento de Renúncia Fiscal em atendimento à Resolução
1.409/2012.
Mês
Receitas Com Gratuidades - Serv. Pessoas
Fisicas
Receitas com Isenções Tributárias
Receitas - Contrapartida de Ações Judiciais
Total

2015
295.426,16
6.594.749,83
6.890.175,99

2014
719.596,85
11.078.134,36
11.797.731,21

30) Despesas
30.a) Custo com pessoal e Encargos Sociais
Rubrica
2015
2014
29.132.761,71
Despesas com Pessoal
29.167.611,36
Folha 609
19) Imobilizado – Com Restrição
11.581.695,84
9.474.714,37
Despesas com Encargos Sociais
Referem-se a bens moveis e intangíveis adquiridos com recursos do Contratos de Gestão, registrados ao preço de custo considerando a natureza do bem,
8.765.649,66
3.119.891,42
Despesas com Provisões Trabalhistas
com depreciação realizada linearmente.
1.198.039,40
6.591.909,33
Material de Consumo
Conta
2015
2014
50.712.996,26
48.319.276,83
Total
3.184.310,72
2.421.822,20
Móveis e Utensilios
985.774,15
750.336,02
Maquinas e Equipamentos
30.b) Demais Custos
494.652,05
314.026,18
Computadores e Perifericos
Rubrica
2015
2014
259.087,62
244.518,62
Aparelhos de Ar Condicionado
375.220,85
854.010,43
Serviços Pessoa Fisica
11.502.849,55
10.589.911,96
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - Hugo
61.823.623,31
46.457.946,57
Serviços Pessoa Juridica
21.607.112,44
19.222.239,19
Medicamentos e Materias Hospitalares
755.844,52 367.594,17
( - ) Depreciação Acumulada
5.243.754,64
13.230.118,29
Custos Administrativos
49.591,09
5.158,93
Intangível
388.250,35
242.381,47
Despesas Com Depreciação
15.720.420,66
13.958.179,74
Total
816.540,35
230.729,31
Despesas Financeiras
66.414,75
Despesas com Inteligencia e Qualidade
20) Fornecedores
90.320.916,69
80.237.425,26
Total
Os valores que compõem este saldo são todos vinculados ao Contrato de Gestão, a saber:
Estes valores referem-se aos gastos necessários à operacionalização do Contrato de Gestão.
Conta
2015
2014
Saldo Fornecedores em 31/12/2014
16.757.274,69
6.506.254,83
30.c) Glosas de Contrato
16.757.274,69
6.506.254,83
Total
Rubrica
2015
2014
23.816.301,25
23.283.136,57
Glosa de Folha de Pagamento
21) Obrigações trabalhistas, Previdenciárias
132.862,96
121.016,52
Glosas de Contratos
Referem às obrigações contraídas para a realização da operacionalização específica do Contrato de Gestão, e são resgatáveis nos prazos previstos. Estão
174,98
Taxas Bancárias
preservadas as provisões para os compromissos a resgatar de férias, 13º salário e os respectivos encargos.
23.949.164,21
23.404.328,07
Total
Conta
2015
2014
27.605,28
26.098,24
PIS sob Folha de Pagamento
30.d) Custo com Ações Judiciais
1.452.093,12
677.760,15
INSS Empresa a Recolher
Os valores foram escriturados com base em relatório do Setor Jurídico e correspondem às provisões entendidas como necessárias para as Ações Judiciais.
229.809,07
101.927,73
INSS retido s/ Terceiros Pessoa Jurídica
9.913,40
13.558,84
INSS retido s/ Terceiros Pessoa Física
6.594.749,83
153.000,00
Despesas com Ações Judiciais
218.900,64
197.323,06
FGTS a Recolher
6.594.749,83
Total
618.230,30
166.330,81
INSS retido s/ Folha de Pagamento
2.043.876,44
1.897.133,97
Salários a Pagar
30.e) Custo com Gratuidades - Pessoas
25.114,07
18.094,45
Contribuições Sindicais
Estes valores foram provisionados com base em valores de mercado, para o recolhecimento de remuneração para Dirigentes, em obediência à Resolução
13.260,15
40.103,60
Autonomos a Pagar
CFC nº 1409/2012.
2.808,26
Rescisão a Pagar
Rubrica
2015
2014
728.133,83
489.419,53
IRRF Empregados a Recolher
295.426,16
719.596,85
Custo Gratuidades - Pessoas Físicas
5.369.744,56
3.627.750,38
Sub Total
11.078.134,36
Despesas com Isenção Tributária
297.441,16
11.797.731,21
Total
22) Obrigações Tributárias
Referem-se aos impostos retidos sobre folha de pagamento e pretadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas.
Conta
IRRF Empregados a Recolher
IRRF a Recolher - Terceiros Pessoa Jurídica
CSRF a Recolher
ISS a Recolher – Terceiros
IRRF a Recolher - Terceiros Pessoa Física
Total
23)Provisões Trabalhistas
Provisão de Férias
Encargos Sobre Provisão de Férias
Encargos Sobre 13º Salário
Sub total

2015

41.039,39

2014

37.890,02

149.754,39
92.132,62
9.514,47
292.440,87

3.655,22
164.539,01
21.577,65
227.661,90

2.922.662,43
1.037.582,37
741.693,66
4.701.938,46

2.266.772,32
778.194,03
86.354,39
3.131.320,74

Goiânia, 31 de Dezembro de 2015
David Benedito Chaves
Contador CRC GO 006595/O-6

Eduardo Reche de Souza
Presidente
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